
  

                      
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ORDEM DE SANT’IAGO 

Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago 
 

 

Sede: Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago – Setúbal ( Código  400981 ) 
Av. da Bela Vista – 2910 – 421 SETÚBAL 

Telef. 265 739 703 / 265 739 704  -   Fax. 265 771 316 / 265 711 578 
Endereço Electrónico: aveosbelavista@gmail.com 

 

 

Declaração de consentimento /autorização  

 

Confirmo ter tomado conhecimento da política de privacidade do Portal das Matrículas e dado 

consentimento para a utilização dos seguintes campos: 

 

Autorização para a interconexão de dados Pessoais: 

 

• Utilização do n.º de utente do serviço nacional de saúde para consulta electrónica nos sistemas 

do Serviço Nacional de Saúde ao estado vacinal do(a) aluno(a):     Autorizo    Não Autorizo  

• Utilização do n.º de Identificação da Segurança Social do aluno para consulta electrónica nos 

sistemas da Segurança Social do escalão de abono de família, caso pretenda solicitar o acesso a 

benefícios de Ação Social Escolar:            Autorizo    Não Autorizo  

 

Autorização para a Interconexão de Dados à Plataforma Mega 

 

• Dados do aluno: Nome, Tipo e n.º de documento de identificação, NIF, Escalão de Ação Social 

Escolar (caso seja beneficiário:           Autorizo    Não Autorizo  

• Dados do Encarregado de Educação: Nome, Tipo e n.º de documento de identificação, NIF, 

endereço electrónico e telefone:           Autorizo    Não Autorizo  

 

Autorização para Interconexão de dados, para efeitos de emissão e gestão do Cartão “Navegante 

Escola”               Autorizo    Não Autorizo  

 

Autorização para recolha e tratamento de dados para fins estatísticos 

 

• Se o/a aluno/a tem computador em casa:          Autorizo    Não Autorizo  

• Se o/a aluno/a tem acesso à internet em casa:         Autorizo    Não Autorizo  

• Habilitações do Encarregado de Educação:           Autorizo    Não Autorizo  

• Situação face ao emprego do Encarregado de Educação:        Autorizo    Não Autorizo  

• Profissão do encarregado de Educação:           Autorizo    Não Autorizo  

 

 

Setúbal, ________ de _____________________ de 2021 

 

O Encarregado de Educação 

 

______________________________________________________________________________ 

mailto:aveosbelavista@gmail.com

